
MEY SEYAHAT TUR. TİC.LTD.ŞTİ
CCTV KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz;  veri sorumlusu
olarak Mey Seyahat Turizm Ticaret Limited Şirketi (“Şirket, Mey Seyahat Tur.Tic.Ltd.Şti.”) tarafından
aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

a) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Mey  Seyahat  Turizm  Ticaret  Limited  Şirketi,  kişisel  verileri  doğrudan  ilgili  kişinin/veri  sahibinin
kendisinden, ilgili kişinin/veri sahibinin iş tanımları kapsamında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerden,
işyerlerinden, e-posta, posta, CCTV, faks, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim
kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verilerden, Kanun’da belirtilen kişisel
veri  işleme  şartlarına  uygun  olarak  ve  size  hak  ve  menfaatler  sağlanması,  şirket  içi  faaliyetlerin
sürdürülmesi  ve  geliştirilmesi,  çalışanların  performans  ve  yetkinliklerinin  arttırılması  amaçları  başta
olmak  üzere  aşağıda  f  bendinde  belirtilen  amaçlarla  doğru  orantılı  olarak,  Kanun’un  5.  ve  6.
maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:

- Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi (örn. İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu uyarınca işyerinin güvenliğini sağlamakla yükümlü)

- Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz
ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması
(örn. iş veya satış sözleşmemiz kapsamında sizlerin güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz)

- Hukuki  yükümlülüğümüzü  yerine  getirebilmek  için  zorunlu  olan  durumlar  (örn.  şirket
yerleşkelerini güvenlik ihlallerine karşı korumak)
belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir.

b) Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri
Mey Seyahat Turizm Ticaret Limited Şirketi, çalışan, çalışan adayı, ziyaretçi, iş ortağı, müşteri, tedarikçi
başta  olmak  üzere  güvenlik kamera kayıt alanlarına giren herkesin “Görsel ve İşitsel Kayıtlar” ve
“Fiziksel Mekan Güvenliği”  başlıklı  kişisel  veri  kategorileri  altında  bulunan  kamera  kaydı  (video  ve
fotoğraf kayıtları) verisini işlemektedir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel veriler; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların
yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, kanunen
yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı  olarak aktarılabilecek, yurt
içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.

Yurt içi ve yurt dışı aktarımlarında Mey Seyahat Turizm Ticaret Limited Şirketi, güncel teknolojilerin
sunduğu ve ilgili uygulamanın maliyet  dengesi  çerçevesinde mümkün olan her türlü idari  ve teknik
tedbiri  almakta,  bu  kapsamda ilgili  yasal düzenlemeler ile Kurul Kararları doğrultusunda güvenliğe
ilişkin uygulamalarını güncel tutmaktadır.  Söz konusu idari  ve teknik tedbirler  kapsamında,  aktarım
yapılan  taraflar  ile  veri  aktarımına  ve  işlenmesine  ilişkin  özel  sözleşmeler  yapılmakta  ve  gerekli
taahhütler alınmaktadır.

Kanun’un 9. Maddesi uyarınca, kural olarak, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına
aktarılmaz.  Bunun  karşısında,  kişisel  veriler,  aktarım  şartlarının  varlığı  halinde,  yeterli  korumanın
bulunduğu ülkelere;  yeterli  korumanın bulunmadığı  hallerde ise  aktarım yapılan veri  sorumlusu ile
imzalanan  taahhütnamenin  Kurul  tarafından  onaylanması  durumunda,  ilgili  kişilerin  açık  rızası
alınmaksızın yurt dışına aktarılabilecektir.



Veri Tipi Saklama Süresi Hukuki Dayanağı
VeriSorumlusununMeşru

Kamera Kayıtları1 ayMenfaati
(Güvenliğin Sağlanması)

Ayrıntılı olarak kişisel verilerinizin kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşılabileceği aşağıda belirtilmiştir:

Paylaşılan
Taraf

Tedarikçi

Yetkili, Kişi,
Kurum ve
Kuruluşlar

Amaç

Bilgi, İşlem ve Kişisel
Verilerin
Güvenliğinin
Sağlanması

Fiziksel Mekan
Güvenliğinin
Sağlanması

Yetkili  Kişi,  Kurum
ve  Kuruluşlara  Bilgi
Verilmesi

Örnek

Kişisel verilerin, güvenlibir 
şekilde saklanması amacıyla
bulut bilişim vb. yollar
kullanılarak muhafaza hizmeti 
sunan tedarikçilerle paylaşılması 
Şirket ve işyerlerinin güvenliğinin
sağlanması amacıyla kamera
kayıtları gibi verilerin güvenlik 
şirketi ile paylaşılması
Kişisel  verilerin,  Kanun
tarafından  kendilerine  yetki
verilmiş  kişi,  kurum  ve
kuruluşlara  ilgili  mevzuat

yükümlülüğü
çerçevesinde  paylaşılması  (örn.
kolluk  tarafından  kamera
kayıtlarının talep edilmesi)

d) Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri
Mey Seyahat  Turizm  Ticaret  Limited  Şirketi,  işlediği  kişisel  verileri  ilgili  mevzuatta  öngörülen  veya
işleme  amacının  gerektirdiği  süreler  boyunca  Kanun  ile  uyumlu  olarak  fiziki  ve/veya  elektronik
ortamlarda muhafaza eder. Şirket’in resmi internet sitesinde de bulunan Mey Seyahat Turizm Ticaret
Limited Şirketi Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’nda bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki
gibidir:

e) Veri Güvenliği Tedbirleri
Mey Seyahat Turizm Ticaret Limited Şirketi, kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği için güncel 
teknolojilerin sunduğu ve ilgili
uygulamanın maliyet dengesi çerçevesinde mümkün olan her türlü idari ve teknik tedbiri almakta, bu



kapsamda ilgili yasal düzenlemeler ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları doğrultusunda güvenliğe
ilişkin uygulamalarını güncel tutmaktadır.

Mey  Seyahat  Turizm  Ticaret  Limited  Şirketi  tarafından alınan teknik ve idari tedbirler için lütfen
Şirket’in resmi internet sitesinde yer alan Mey Seyahat Turizm Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin
Korunması ve Gizlilik Politikası’nı inceleyiniz.

f) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Yukarıda  belirtilen  kişisel  verileriniz,  bu  verileri  Mey  Seyahat  Turizm  Ticaret  Limited  Şirketi’ne
açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel
veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

Şirket ve/veya işyeri güvenliğinin temini, Şirket demirbaşlarının ve/veya işyerinde yer alan taşınırların
güvenliğinin temini,  Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini,  yetkili  kuruluşlara bilgi  verilmesi  ve
Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, Bilgi
güvenliği  süreçlerinin  planlanması,  denetimi  ve  icrası,  İş  sağlığı  ve/veya  güvenliği  süreçlerinin
planlanması ve/veya icrası vb.

g) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel  verilerinizin  işlenme  amacını  ve  bunların  amacına  uygun  kullanılıp  kullanılmadığını

öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve

bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,

 Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme  ve  bu  kapsamda  yapılan  işlemin  kişisel  verilerinizin  aktarıldığı  üçüncü  kişilere
bildirilmesini isteme,

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize
bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınıza yönelik detaylı açıklamalar için lütfen Mey Seyahat
Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin resmi internet sitesinde yer alan Mey Seyahat Turizm Ticaret Limited
Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nı inceleyiniz.
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